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   กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี11-15 เม.ย. 62 25,888.- 
วนัท ี16-20 พ.ค. 62 24,888.- 
วนัท ี06-10 ม.ิย. 62 24,888.- 
 
 
 
 
 
 

ชงิเตา่ จหีนาน พชิติเขาไทซ่าน 
5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน ์(SC) 

 เรมิตน้เพยีง 24,888.-      
รายการทัวร+์ตัวเครอืงบนิ 

 

 เทยีวเต็มอมิ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
 พชิติเขาไทซ่าน ขนุเขาสดุยงิใหญ่ พรอ้มกระเชา้ ขนึ-ลง 
 ชมโรงเบยีรช์งิเต่า เบยีรย์หีอ้เกา่แกข่องจนียาวนานมามากกวา่ 100 ปี 
 ชมววิพาโนรามาของเมอืงชงิเตา่ เขาเสยีวหยซีาน 
 หมูบ่า้นโจวชนุ มชีอืเสยีงดา้นการทําขนมปัง  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
23.00 น. คณะพรอ้มกนัท ีสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู5 เคาน์เตอร ์G สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน์ (SC) 

โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับ
ทกุทา่น 

วนัท ี2 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – ชงิเตา่(สนามบนิชงิเตา่หลวิถงิ)-ศนูยเ์รอืใบโอลมิปิกชงิเตา่-
ผา่นชมจตัรุสั 54-ถนนปาตา้กวน-สะพานไมม้า่นปู้ -ชมสะพานจา้นเฉยีว-ชมววิเสยีวหยซีาน 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชงิเตา่ โดย สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีSC4080 
07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชงิเตา่ลวิถงิ เมอืงชงิเตา่ มณฑลซานตง ตังอยู่ทางชายฝังทะเลทางภาคตะวันออก

ของประเทศจีนมีอาณาเขตตดิต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพืนทีทังหมด 
10,654ตารางกโิลเมตร  มปีระชากรประมาณ 7 ลา้นคน ในอดตีเมอืงนีเคยเป็นเมอืงขนึของเยอรมัน คงไว ้
ดว้ยกลนิอายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่ว่าจะเป็น บา้น หรืออาคารต่างๆ ลว้นถูกสรา้งในสไตลย์ุโรป มีความ
แตกต่างจากเมอืงอนืๆของประเทศจนีแหง่นอีกีทังยังเป็นแหล่งทตัีงของโรงงานผลติเบยีรช์งิเต่าเบยีรช์อืดัง
ของประเทศจนี หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศุลกากรเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําท่านชม ศูนยเ์รอืใบโอลมิปิก ตังอยู่ทางภาคตะวันออกของเมอืงชงิเตา่ มเีนือทปีระมาณ 45 เฮกตาร ์
นอกจากจะเป็นสถานทีจัดการแขง่ขันเรอืใบงานกฬีาโอลมิปิกแลว้ ยังรวมถงึหมู่บา้นนักกฬีา ศูนยบ์รหิาร 
ศูนยข์่าว เป็นตน้ จากนันนําท่านผ่านชม จตัุรสัชงิเตา่ หรือจัตุรัสอูซ่อื (จัตุรัส 
54) สัญลักษณ์ของเมอืงชงิเต่า สรา้งขนึเพอืเป็นทรีะลกึ เหตุการเรยีกรอ้งเมอืง
ชงิเต่าคืนจากญีปุ่ นใน วันที 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 หลังจากทีเยอรมันแพ ้
สงครามโลกครังท ี1 เหตุการณ์ครังนีนับว่าเป็นจุดเรมิตน้ของการก่อตังพรคค
คอมมวินสิตจ์นี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ราคานสีําหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั! 

รายการนพีกัหอ้งละ 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งเทา่นนั ไมม่หีอ้งเตยีงเสรมิ 
[โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล] 

  เสน้ทางการเดนิทาง 
 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 
1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   

 
 

2 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ชงิเต่า(สนามบนิชงิเต่าหลวิถงิ)-ศนูย์
เรอืใบโอลมิปิกชงิเตา่-ผา่นชมจัตรุัส 54-ถนนปาตา้กวน-สะพานไมม้่านปู้ -
ชมสะพานจา้นเฉียว-ชมววิเสยีวหยซีาน 

✈ 🍽 🍽 
Qingdao Holiday Inn 
Express Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
ตลาดสนิคา้ชงิเตา่-โรงเบยีรช์งิเตา่-เหวยฝาง-หมู่บา้นศลิปะหยางเจยีปู้ -จื
อปือ 🍽 🍽 🍽 Zibo Wellhoo Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

4 
จอืปือ-โจวชนุ-หมู่บา้นโบราณโจวชนุ-พพิธิภัณฑข์นมปัง-ไท่อัน-เขาไท่
ซาน (รวมกระเชา้ขนึลง) 🍽 🍽 🍽 Taian Baosheng Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
ไท่อัน-จีหนาน-ทะเลสาบตา้หมิงหู-นําพุเสือดํา-ถนนโบราณ-จีหนาน 
(สนามบนินานาชาตจิหีนาน เยา่เฉยีง)– กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  🍽 🍽 ✈  
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บา่ย นําท่านสู่ ถนนปาตา้กวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมววิอกีแห่งหนึงทีสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม 
สไตลย์โุรปไดอ้ยา่งหลากหลาย สําหรับทมีาของชอืถนนแปดสายนัน มาจากบรเิวณนีมถีนนแปดสายตัดผา่น
กัน อกีทังยังมดีอกไมท้ีเบ่งบานตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงตลอด 4 ฤดูกาลและนอกจากปาตา้กวนยังเป็น
สถานทสีดุ แสนโรแมนตกิ ทคู่ีรักหลายคู่เลอืกมาถ่ายภาพแตง่งาน จากนันเดนิทางสู ่สะพานไมม้า่นปู้  ให ้
ท่านเดนิชมววิธรรมชาตทิางทะเลของชงิเต่าถือเป็นแหล่งพักผ่อนทีน่าสนใจเป็นยงินักและถ่ายรูปตาม
อธัยาศัย นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานจา้นเฉยีว สรา้งในสมัยจักรพรรดกิวงสูร่าชวงศช์งิ(ราวปีค.ศ.1819) ตัว
สะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยนืลงไปในทะเลปลายสุดเป็นอาคารคลา้ยชอื Huilan Pavillion 
สามารถเขา้ไปชมดา้นในไดแ้ต่มคี่าเขา้ชมเล็กนอ้ย และนําท่านชม ชมววิเสยีวหยซีาน หรือเขาลูกปลา
นอ้ยในภาษาไทย ตังอยุบ่นยอดเขาเสยีวหย ีท่านสามารถมองเห็นววิพาโนรามาของเมอืงชงิเตา่จากทนีีได ้
ภายในสวนมกีารจัดการเป็นอยา่งด ีผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมกับธรรมชาตไิดอ้ยา่งลงตัว 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
  พกัท ีQingdao Holiday Inn Express Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี3 ตลาดสนิคา้ชงิเตา่-โรงเบยีรช์งิเตา่-เหวยฝาง-หมูบ่า้นศลิปะหยางเจยีปู้ -จอืปือ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  นําทา่นแวะ ตลาดสนิคา้ทอ้งถนิชงิเช่า ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้ของฝาก ไม่ว่าจะเป็นผลติภัณฑเ์บยีร์
ขนึชอืของเมืองชงิเต่า หรืออาหารทะเลอบแหง้ราคาย่อมเยา นอกจากนันยังมสีนิคา้ของฝากขนึชอือกี
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชม นํา  ทา่นเยยีมชม โรงงานเบยีรช์งิเตา่ (พเิศษ...ชมิฟรเีบยีรส์ดชงิเตา่ทา่น

ละ 2 แกว้) เป็นเบยีร์ยหีอ้เก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 
100 ปี จุดเรมิตน้ของโรงเบยีรน์ี นับยอ้นไปเมอืวันท ี15 เดอืน
สงิหาคม ค.ศ.1903 กอ่ตังขนึดว้ยการทุ่มเงนิ 400,000 มาร์ค 
ของพ่อคา้ชาวเมืองเบยีร์ร่วมกับพ่อคา้ชาวอังกฤษ ใชช้ือว่า 
บรษัิทเบียร์เจอมานิสเชส Germanizes) แห่งเมืองชงิเต่า 
จํากัด และใชเ้ทคโนโลยกีารหมักบ่มและวัตถุดบิจากประเทศ
เยอรมันในปีค.ศ.1963 ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นเบยีรแ์ห่งชาตยิหีอ้
เดยีวของจีน และเป็นตน้แบบของอุตสาหกรรมนี บนแผ่นดนิ
จีนใหญ่เรือยมาจนทุกวันนี ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลติเบยีร์

แห่งนีก็เปลียนชอืเป็น บริษัท เบียร์ช ิงเต่า จํากัด และเขา้สู่ตลาดทุนเป็นครังแรก ปรากฏตัวในตลาด
หลักทรัพยเ์ซยีงไฮแ้ละฮอ่งกงและเมอืจีนเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิเต่าก็ไดใ้ช ้
โอกาสนเีป็นพันธมติร กับ อนัเฮาเซอร ์บชุ ผูผ้ลติเบยีร ์บัดไวเซอร ์จากสหรัฐฯ  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเหวยฝาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) จากนันนําท่านเทยีวชม หมู่บา้น

ศลิปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้ ) ไดก้อ่เกดิขนึตังแต่สมัยราชวงศซ์่ง (ค.ศ.960-1279) สบืจนถงึปัจจุบัน 
เป็นหมูบ่า้นทมีชีอืเสยีงทางดา้นศลิปะสงิประดษิฐต์า่งๆททํีาจากมอื อกีทังลักษณะเด่นจะมกีารออกแบบสอื
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ถงึทางวัฒนธรรมพนืบา้น ซงึคงความละเอยีดอ่อนชอ้ย สสีนัตระการตาแฝงอยู่ภายในงานชนินันๆ ไม่ว่าจะ
เป็นรูปตัดกระดาษแปะ รูปวาด การทําว่าว จนเป็นทกีล่าวขานเลอืงลือ แมก้ระทังหากมกีารจัดงานเฉลมิ
ฉลองเทศกาลตา่งๆทางสํานักพระราชวังก็จะใหห้มูบ่า้นศลิปะหยางเจียปู้ เป็นผูจั้ดงานดา้นศลิปะการประดษิฐ์
ดว้ยมอืแบบโบราณมาประดับตกแตง่เป็นประจําตราบจนปัจจุบัน และนําทา่นเดนิทางต่อสู ่ 
เมอืงจอืปือ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.5 ชวัโมง 

คาํ   รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหาร  
   พกัท ี Zibo Wellhoo Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัท ี4 จอืปือ-โจวชุน-หมูบ่า้นโบราณโจวชุน-พพิธิภณัฑข์นมปงั-ไทอ่นั-เขาไทซ่าน (รวมกระเชา้ขนึลง) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงโจวชุน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) จากนันนําท่าเทยีวชม หมูบ่า้น
โบราณโจวชุน เป็นย่านการคา้สมัยราชวงศห์มงิ การคา้เจรญิรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ซงึหมู่บา้นแห่งนีจะมี
ชอืเสยีงในการทําขนมปัง จากนันนําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑข์นมปัง ของหมู่บา้นโจวชนุมอีปุกรณ์โบราณ
ต่างๆในสมัยโบราณ ท่านสามารถดคูวามเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนีไดจ้ากพพิธิภัณฑ ์และความเป็นมาของ
ขนมปังทเีกดิผลติจากหมูบ่า้นโจวชนุแห่งนี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย นําท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงไทอ่นั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง) จากนันนําท่าน พชิติเขาไทซ่าน 
(รวมกระเชา้ขนึ-ลง)ไดช้อืว่า "ภูเขาอันดับหนึงในใตห้ลา้"เป็นอันดับ 1 ใน 5 เทอืกเขาศักดสิทิธแิห่งลัทธิ
เตา๋ทมีชีอืเสยีงทสีดุของประเทศจนีในประวัตศิาสตร ์5,000 ปีแห่งอารยธรรมของจนี จักรพรรดทิกุพระองค์
เมอืขนึครองราชย์กระทังถงึระดับชาวบา้น ต่างมาเซ่นไหวบู้ชาทีภูเขาไท่ซาน ปัญญาชนและบุคคลทีมี
ชือเสียงก็ลว้นมาถงึทีแห่งนี ซงึทําใหภู้เขาไท่ซานเต็มไปดว้ยร่องรอยทางภูมทัิศน์ของวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย สงิกอ่สรา้งโบราณสว่นใหญ่เป็นลักษณะของราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิของจีน โดยมศีลิปะ
การกอ่สรา้ง ภาพวาด การแกะสลัก ภเูขาหนิ และป่าไมห้ลอมรวมเป็นหนงึสถานททีชีาวจนีสว่นใหญ่จะตอ้ง
หาโอกาสสักครังในชวีติ เพอืมาเคารพสงิศักดสิทิธทิีเป็นภูเขาไท่ซานแห่งนี และเขาแห่งนียังไดรั้บการ
ประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมและธรรมชาตเิมอืปีค.ศ. 1987 มากมาย 

คาํ   รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีTaian Baosheng Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี5 ไทอ่นั-จหีนาน-ทะเลสาบตา้หมงิหู-นําพุเสอืดํา-ถนนโบราณ-จหีนาน (สนามบนินานาชาตจิหีนาน 
เยา่เฉยีง)– กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมอืงจหีนาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและ

ประวัตศิาสตรท์มีชีอืเสยีง และเป็นทยีอมรับของชาวจีนว่าเป็น "เมอืงแห่งนําพุอันดับหนงึในใตห้ลา้" โดยมี
นําพุธรรมชาต ิ733 แห่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวเมอืง นําพุทเีลอืงลือทสีุดคอืเป้าทูเฉวยีน ซงึไดรั้บสมญา
นามวา่ "นําพุอบัดับหนงึใตส้วรรค"์ ขณะทนํีาพุไป่ไมเ่ฉวยีน ถกูขนานนามเป็น "ทวิทัศน์มหัศจรรยใ์ตส้วรรค"์  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พเิศษ...เกยีวซานตง 
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โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

ในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบตา้หมงิหู ทะเลสาบนีเกดิจากบ่อนําใตด้นิ มีเนือที 70,000 ตารางเมตร 
ทางดา้นใตเ้ป็นสวนดอกไม ้ภเูขาจําลอง ศาลาทพัีก ระเบยีงทางเดนิคตเคยีวไปมาสวยงาม เป้นทะเลสาบที
รายลอ้มดว้ยดอกบัวและตน้หลวิ ทะเลสาบแห่งนีเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจหีนาน และนําท่าน นําพุเสอืดํา 
เป็นบอ่นําพุ 1 ในจํานวน 72 บอ่ของเมอืงจหีนาน ชอืนําพุแหง่นไีดม้าจากเวลาทนํีาพุพ่นออกมาจะมเีสยีงดัง
เปรยีบเสมอืนเสอืคําราม จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงท ีถนนโบราณ ตังอยู่ใจกลางเมอืงจหีนาน เป็นแหลง่
ทมีปีระวัตยิาวนานกว่า 400 ปี ถนนโบราณแห่งนีมทีังอาหารพืนเมอืงและของฝากใหท้่านไดเ้ลอืกซอืฝาก
คนทางบา้น 

คาํ   รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตจิหีนาน เยา่เฉยีง 

21.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี SC4075  
01.40+1 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ชงิเตา่ จหีนาน พชิติเขาไทซ่าน 5 วนั 3 คนื โดย ซานตงแอรไ์ลน ์(GO1TAO-SC004) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

วนัท ี11-15 เม.ย. 62 25,888.- 25,888.- 3,500.- 15,888.- 
วนัท ี16-20 พ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 3,500.- 14,888.- 
วนัท ี06-10 ม.ิย. 62 24,888.- 24,888.- 3,500.- 14,888.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,888.-ราคานรีวมรายการทวัร ์+ตวัเครอืงบนิ (ไมร่วมวซีา่จนี) 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง เพอื

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้่ายทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามัน  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
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4. ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครอืงดมื, ค่าอาหารทสีังเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี
ฯลฯ 

5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ธรรมเนียมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่ธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 
8. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถนิและคนขับรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอนืๆทอียู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก
ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตุตา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครืองบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทังสนิ 

 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยนืวซีา่เดยีวค่าบรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นวิ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเท่านัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรูปถ่ายไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหูทัง  2ขา้ง 
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 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเว่นสายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบัิตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบัิตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจรงิเกยีวกบัสถานทีศกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียู่ปัจจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ได ้

ในกรณฉุีกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได ้
ว่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซี่าท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอินืๆ จ่ายเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายุการใชง้านไม่ตํากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซี่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหูทัง  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รูปถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารูปถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้



                         GO1TAO-SC004     หนา้ 9 จาก 10 
 

3. นํารูปถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารูปถา่ยทเีป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้ายเพมิทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซ่ีาดว่นได)้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 
ประกาศ เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต 
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามันเพมิตามความเป็นจรงิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         GO1TAO-SC004     หนา้ 10 จาก 10 
 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตง่งาน             หมา้ย             หยา่    

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชอืคู่สมรส ................................................................................. 

ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่     ไมเ่คย       เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


